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Nňi dung và plugin Flash Player. Năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2020. Mời độc chúng theo thể hiện trên trang trình duyệt Y8 Browser. Cheat: Gõ vào menu cheats (Cửa hàng -&gt; Tiền thưởng): Speedster nhanh hơn - TỐC ĐỘ, Anh hùng nhỏ - TINY, Không có đất của người đàn
ông - NOMAN, Mở khóa vệ tinh - VỆ TINH, Đẻ trứng trong không gian - KHÔNG GIAN, Đẻ trứng trong nhà máy - NHÀ MÁY, Đẻ trứng trong thành phố - THÀNH PHỐ, Chiến đấu chống lại quân đội - ENROLL Cheat: Loại trong menu cheats (Cửa hàng -&gt; Tiền thưởng): Speedster nhanh
hơn - TỐC ĐỘ, Anh hùng nhỏ - TINY, Không có đất của người đàn ông , Mở khóa vệ tinh - vệ tinh, đẻ trứng trong không gian - KHÔNG GIAN, Đẻ trứng trong nhà máy - NHÀ MÁY, Đẻ trứng trong thành phố - THÀNH PHỐ, Chiến đấu chống lại quân đội - ENROLL Mass Mayhem 2099 AD
là mới nhất trong platformer hành động của gamesfree. Thời gian này, mục tiêu của bạn đã không thay đổi và đó là để tàn phá, nhưng thời gian này, bạn phải làm điều đó tại một thời điểm cũng trong tương lai, nơi xe nổi và mọi người tương tác với người ngoài hành tinh. Bạn có một loạt
các loại vũ khí theo ý của bạn như là công nghệ cao như máy bay không người lái và hệ thống vũ khí vệ tinh. Bạn có muốn nổ? Đừng lo lắng, bệ phóng tên lửa yêu thích của bạn và mìn vẫn còn đó cho bạn. Trò chơi này không chỉ là một trò chơi bắn súng mindless, mặc dù bạn làm, bạn
phải đáp ứng các nhiệm vụ hoặc mục tiêu nếu bạn muốn cảm thấy một nhân vật phản diện tương lai thực sự có một nguyên nhân. Dù sao, bạn không ở đây cho tất cả những gì titting từ tôi về các trò chơi, bạn đang ở đây cho các mã! Trò chơi này là tốt, nhưng đôi khi chúng ta có thể sử
dụng một số MM2099A. D cheat mã như những người được liệt kê dưới đây để làm cho nó một kinh nghiệm tốt hơn. FACTORY - Đẻ trứng bạn trong nhà máy. TP - Đẻ trứng trong thành phố. ENROLL - Đi vào một chế độ mà bạn chiến đấu với quân đội. TỐC ĐỘ - Nhanh hơn Speedster
TINY - Làm cho nhân vật của bạn thực sự nhỏ. NOMAN - Điều này sẽ xóa vũ trụ của mục đích sống. SATELLITE - Mã này mở ra vũ khí mạnh nhất: vệ tinh kẻ giết người. không gian - đẻ trứng nhân vật của bạn trong không gian. Mã trên là để gõ vào trình đơn tính năng bổ sung có thể
được tìm thấy trên màn hình chính của trò chơi. Nếu bạn không biết những gì tôi đang nói về, tham khảo mass mayhem 2099 AD cheats cuộc biểu tình dưới đây. nhấp vào ngôi sao để đánh giá. Xếp hạng: 4.85 trên cơ sở 140 phiếu. Nếu bạn đã chơi MM4 gamesfree và tự hỏi nếu có
cheats của một số loại để trò chơi tuyệt vời, sau đó tự hỏi không có nhiều hơn nữa. Dưới đây là một số Mass Mayhem 4 cheats bạn nhập vào lĩnh vực cheats trong trình đơn của trò chơi. Tất cả các loại vũ khí: SHLICK, tất cả các nâng cấp: SHLACK, bất khả chiến bại cho các vụ nổ:
MYBOOM, chạy nhanh hơn: MYBOOTS, jetpack vô hạn: BIRD, trọng lực thấp: ONMOON, kamikaze khổng lồ: GODZILLA. Để xem các mã cheat trong thực tế, đây là Mass Mayhem 4 cheats video. CHEAT THÔNG TIN: Tiền bạc, đạn dược bị hack. It's 2099 AD, nhưng tham nhũng là hiện
nay hơn bao giờ hết. Chính phủ opression đã sáp nhập với sự thống trị của công ty. Bạn là một Phiến quân đã sẵn sàng để đưa tất cả xuống! Bạn có sẵn sàng để tạo ra tổng số tàn phá và hỗn loạn lớn? Hãy sẵn sàng cho tương lai Chiến thuật tấn công tiên tiến và một mech kẻ giết người!
Hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, nâng cấp vũ khí của bạn và có một số niềm vui. Trò chơi ngẫu nhiên Click vào đây để được đưa đến một trò chơi bị tấn công ngẫu nhiên
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